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Servoj de Scienco al Nuntempa Arkitekturo01
de S -ro Mallet-Stevens, ark itek to .

N untem pa ark itek tu ro preskaŭ tu te ne sim ilas m alnovan ark i-  

tek tu ron kaj tio estas unu el la m otivo j pro kiu j fa lsa j verko j de  

X V III-a jarcen to aŭ fa lsa j gotikaj verko j estas neelporteb la j ; nun-  

tem pa ark itek tu ro  m alsim ilas ark itek tu ron  de pasin ta  tem po , eĉ prok-  

sim a, pro  du  m otivo j : unue vivm aniero  evo lu is, kaj, pro  tio , scienco  

alportis al konstruado profundajn ŝanĝo jn ; due konstruaĵo j por  

novaj uzo j estas verk ita j, ekzem ple elek tra j cen tra j uzino j, ĉam bro j 

por sonora kinem atografo , aero j stacidom oj, stacio j de senfadena  

te leg rafo , aŭ to -ejo j je etaĝo j, k .t.p .

P rob lem oj prezen tita j al ark itek to j do estas m ultenom braj, pro  

program o de konstruo taĵo j kiel pro m aniero konstru i ilin . ĉiu tage iu  

pliperfek tigaĵo aŭ eltrovaĵo donas al ark itek tu ro novajn direk tilo jn .

N e iran te tre m alproksim e m alan taŭen , ni pensu pri rekonstru - 

ado de liberig ita j reg iono j: kiaj progreso j estis fara ta j pri konstruaĵo j 

de an taŭ  la m ilito ? E l la 924 .086 dom oj rekonstru ita j dank  al m on-  

sum o da 59 biliono j 976 m iliono j, kiom  estas vere nuntem paj, laŭ  la  

plej larĝa sign ifo de tiu vorto ? D e la m ilito scienco  treege plibon ig is  

arton de konstruado  kaj se , nun nia lando disponus 60 biliono jn por  

konstru i, ni povas esti certa j ke la rezu lto estus m irinda.

K onstru i, ne plu estas nur m unti kvar m uro jn portan ta jn plank-  

ojn , kelkajn fenestro jn kaj pordo jn , kaj superm eti tegm enton ; ne, 

konstru i estas plej bone utilig i arm aturitan betonon , cen tran hejtad -  

on , lifto jn , te lefon iajn , hejm ajn aparato jn , klim atigadon , prisanajn  

aparato jn , fo rigadon de m alpuraĵo j, nesonorajn pario jn , nepene-  

treb la jn ŝm iraĵo jn , aparato jn por dolĉig i akvon , specia la jn vitro jn , 

netra ireb la jn  teraso jn , elek tra jn fon to jn de ultrav io la j rad io j, natu ran

(I) Parolado ĉe la raditelefona stacio de Supera Lernejo de Poŝtoj kaj Telegrafoj 

de Eiffelturo, laŭ iniciato de la Franca Asocio por progresigo de Sciencoj. 



ven to ladon trov itan de Knappen, ensun igadon de ĉam bro j, eĉ  

norden , trov itan de Arthuys, nerek tan lum igadon dank  al surfaco j 

kreita j de  Salomon, akustikon  stud itan  de Gustave Lion, k .t.p ., k .t.p .

ĉiu el tiu j sciencaj fako j ap likata j al konstruado , estas stud ita  

kaj so lv ita de inven tisto j, inĝen iero j, kaj ĉiu tage ili ŝanĝ is sia jn  

eltrovaĵo jn por realig i pli taŭgan  verkon .

N i rap ide ekzam enu elem ento jn de ark itek tu ro , al kiu j scienco  

alportis sian tu tan valo ron . N e estas eb le paro li, eĉ m allonge, pri 

arm aturita betono , pri ĝiaj eb lo j kaj allig ita j kalku lo j. C entra hejtado  

je karbono aŭ petro lo leo , te lefon ilo , m etala j lignaĵaro j je m ekanika  

m ovo, prisanaj aparato j, elek tra j insta la ĵo j estas senĉese perfek tig - 

ata j, sed  oni divenas kion  ili alportas al konstruado . P or hav ig i ideon  

pri sciencaj novaĵo j, pri kiu j ark itek to devas aten ti, m i citos kelkajn  

nun m alm ulte konatajn novaĵo jn , kiu j tam en estas pli kaj pli ofte  

uzita j .

E kzem ple vitro j difin ita j por garn i fenestro jn . Ĝ is hieraŭ , oni 

deziris ke vitro  estu  kiel eb le plej ebena  por certig i bonan  videb lecon  

kaj ellasiĝ i m aksim um on da lum o. H odiaŭ oni serĉis kaj trov is  

diversajn vitro jn por difin ita j celo j : pyrex-on, kiu to leras grandajn  

tem peratu ro jn ; triplex-on, kies parto j post rom pado , restas kunig ita j; 

sekurit-on, kiu polv iĝas post fo rtega bato ; katatermik-on, kiu  

eb ligas m algrand ig i rad iadon de kalo ro . T iu lasta vitro fo rigas in - 

fraruĝajn rad io jn , neu tila jn por vidado , sed kiu j translok igas plej 

grandan parton de elig ita energ io ; do tiu vitro ŝirm as je varm o.

A lia tre in teresa vitro uzita en G erm anujo kaj N ederlando , de  

kelkaj jaro j, estas vitro Sanitalit. T iu vitro , kontraŭe je ord inaraj 

vitro j, kiu j estas ekrano  por ultrav io la j rad ia ĵo j, lasas  tra iri la videb lan  

lum on kaj la ultrav io la jn rad io jn de diversaj ondlongo j. L a plej 

bonaj rad ia ĵo j, kiu jn A nglo j nom as : « health rays » trov iĝas in ter  

2900 kaj 3100 angstrom oj ; nu , ord inaraj vitro j estas m ald iafanaj pri 

rad ia ĵo j, kies ondlongo estas pli m algranda ol 3100 . S ekve oni kom -  

prenas taŭgecon de vitro j Sanitalit por hosp ita lo j kaj lernejo j. F izik - 

isto trovas ultrav io la jn rad ia ĵo jn kaj certigas longon de m allongaj 

ondoj ; kuracisto tekom endas uzon de tiu j rad io j por kuracado de  

diversaj m alsano j : tuberku lozo , sp inm alsano , k .t.p  ; kem iisto kon-  

sta tas, ke baro al ultrav io la j rad ia ĵo j en vitro estas kaŭzita de ferok-  

sido j, nom e fera bioksido : per reduk tilo li alifo rm igas ĝin ; fine  

ark itek to , kiu devas konstru i lernejon aŭ sanato rium on , uzas tiun  

vitron . P er tio , oni bone vidas rila to jn de scienco kaj ark itek tu ro .

H ejm aj aparato j ’ : purigado  per vakuo  post batado , lesivĉam bro j 



kun sek ig ilo j, elek tra j fo rno j, m alvarm ig ilo j estas elem ento j an taŭ-  

vido taj kaj aranĝo ta  j en novtem paj konstruaĵo j. F origado de hejm aj 

m alpuraĵo j estas granda m altrankv ilo por hig ien isto j ; pro tio la  

m odernaj dom oj ne plu havas tiu jn m albone ferm ita jn skato lo jn  

lok ita jn sur tro tuaro j aŭ en korto j. S enpere fo rig ita j en kelo jn , m al-  

puraĵo j estas bru lita j kaj nen iel tuŝas aeron de kuire jo j, ŝtuparo j 

aŭ korto j.

A kustiko de ĉam bro j por sonoraj elsendo j aŭ  akcep to j estas unu  

el la ĉefaj prob lem oj so lvo taj de m oderna ark itek to . Ĝ is nun em -  

pirism o estis m ajstro . A rkitek ta akustiko ne estas hazarda fak to ; 

ĝi estas  scienco , kiu  eb ligas  racie konstru i ĉam bro jn , kiu  taŭga  aŭdado  

estas esenca kondiĉo de ilia uzeb leco . R esum o de akustikaj prin -  

cipo j, m irindaj verko j de Gustave Lyon, m ontras kion scienco al-
*

portas al ark itek tu ro : rek ta kaj reflek tita ondoj. —  C ertigado de  

m aksim um a atingo  aŭdeb la de  rek ta ondo . —  ĉefa  ro lo  de reflek tita j  

sonaj ondoj. —  R esonado aŭ resendado . —  S onora izo lado . —  

E ksteraj bruo j. —  K ondensilo de sono . —  O ndoj dirita j de vibrado . 

—  Ĉ efa ro lo de la so lida kontak to . —  ĉam bro je pluraj apartig ita j 

sonaj cen tro j. —  A ranĝo de m ikrofono por ĉam bro de sona en-  

reg istrado : kazo  de  unu  nura sona  fon to . K iel oni vidas, la prob lem oj 

estas m ultenom braj, kaj ĉiu postu las apartan studon bazitan sur  

principo j kaj leĝo j nun difin ita j.

E lek tra j cirkv ito j estas m ultenom braj en m oderna dom o. U nue  

lum igado , poste fcrto por hejm aj aparato j, lifto j, diversaj m otoro j. 

F ine T .S .F .-a cirkv ito kunigan ta ĉiu jn elek trod inam ikajn laŭ tparo l-  

ilo jn de la konstruaĵo  kun  la cen tra stacio kaj ĝia am plifikato ro , fine  

cirkv ito de horloĝo j, allig ita j al la cen tra horloĝa aŭ tom ate regu lig ita  

per bato j de observato rio , transsendataj de E iffe l-T uro .

A liaj cirkv ito j estas ankaŭ ofte starig ita j, nom e por aŭ tom ataj 

avertilo j de incend io , por averto -signalo j m ovig ita j de m ovado de  

fenestro j aŭ  pordo j en  okazo  de perfo rta rom po , por distanca m ovig- 

ado per te lrom pilo j, k .t.p .

Inĝen iero Andre Salomon, la unua en F rancu jo , stud is la di- 

versajn prob lem ojn pri norm ala lum igado de difin ita j surfaco j. L i 

ĉefe aten tis pri pera lum igado ; kaj plej trafa pruvo de valo ro de lia j 

eltrovo j, estas vig la kopio farita de ark itek to j kaj dekoraciisto j. 

M ultaj prob lem oj de fiz ika optiko estas so lv ita j m atem atike por  

determ in i lum igan tajn surfaco jn . Inĝen iero Dourgnon sukcese so lv is  

prob lem on de unifo rm eco de lum igado dank  al lenso je ŝtupo j, kun  

lam po je m algranda fadeneto lok ita ĉe helpa fokuso . L um ig isto j 



kunlaboras al m oderna ark itek tu ro kaj ili alportas al konstruado tre  

gravan helpon .

Inven to de Jacques Arthuys prom esas grandan eston tecon : li 

lum igadas per suno  ; lia heliosta to estas regu lig ita de la suno m em  ; 

kaj garan tias disdonon  de  natu ra  lum o  tra la dom o  dank  al tre sagaca  

aranĝo  de spegu lo j kaj lenso j. Arthuys lum igas, per suno , plafono jn , 

eĉ ĉam bro jn sen fenestro j, kelo jn , ĉam bro jn sur korte to j, direk tata jn  

al nordo . E n urbo kiel P arizo , 75 %  el la logaj ĉam bro j, aŭ pro ilia  

direk to al nordo , aŭ pro ilia prezen to al m allarĝaj korto j kaj stra to j, 

nen iam  ricevas sunon ; dank  al heliosta to , ĉiu tage kiam  aperas suno  

(ĉ irkaŭ 120 tago j pojare), ĉam bro j estas plenaj je suno . T iu  aparato  

konsistas el direk teb la spegu lo lok ita ĉe la supro de la dom o, kaj 

kiu laŭ iras la rila tan m ovon de 1 ’suno  kaj laŭsezona klin iĝo je l 7 ĝis  

65 grado j, dank  al elek tra m ovo reg ita de kontak tilo j, kies unu  el la  

branĉo j estas lok ita ĉe la fokuso de parabo la spegu lo ; tiu j kontak t-  

ilo j do  estas reg ita j de la suno m em . L um igado  resend ita en la tu tan  

dom on valo ras ĉirkaŭ 400 lux-o jn , eĉ en la senfenestra j ĉam bro j, 

ĉar bone lum igata oficejo estas sufiĉe lum igata per 60 lux-o j, oni 

kom prenas valo ron de tiu inven to . M oderna ark itek to devos aten ti 

pri tubo j de suna lum o (d iam etro 13 cm .), aranĝ i en konstruaĵo  kaj 

m uro j truo jn de diam etro je 20 cm . T ie fiz ik isto vere estas unu el la  

konstru isto j de la dom o ; li faras ĝin klara kaj gaja .

E n la dom o, aero devas esti sp ireb la , sen polvo j kaj danĝeraj 

gaso j. O zono , m ekanike regata , povas purig i aeron ; ankaŭ filtrilo j 

je oleo donas taŭgajn rezu lto jn . F ine granda inven tisto Knappen 

eltrov is sistem on de diferencia la horizon ta aerum ado , kiu garan tias  

konstan tan renovadon de aero de la ĉam bro j sen iu m ekanism o kaj 

nur per agado  de natu raj fo rto j. T iu sistem o ŝajne fariĝas dev iga en  

francaj lernejo j, kaj tio estas treege dezirinda.

O ni povus citi ankaŭ m ultajn alia jn pliperfek tigo jn alportita jn  

de scienco  al arto de konstruado , ĉiu j m ateria lo j, diversaj cem ento j, 

koloran to j, pen tra ĵo j, ceram ikaj produk taĵo j, m etalo j, m etala j sed i-  

m ento j per elek tro lizo , rekonstru ita j m ateria lo j, m odleb laj m aterio j 

por netra ireb ligado , k .t.p . estas serĉita j en m ultaj laborato rio j.

S en scienco la m oderna ark itek tu ro ne ekzistus.



Rimedo sentebligi lumĉelon
O ni jam  bone scias, ke su lfu ra vaporo  tre m alm ulte-kvan ta , kiu  

kovras fo to -sen tem an katodon de lum ĉelo havas tre grandan efikon  

por fari tiun ĉelon pli sen tem a. T am en su lfu ra vaporo ne estas la  

so la substanco , kiu povas pli sen teb lig i. O ni pripensis rila ton kon-  

cerne la sam an procedon por fo tografaj plato j. A ntaŭe, Eastman 

Research Laboratory sukcesis sen teb ligon de fo tografaj plato j utilig - 

in te natrian bisu lfiton : N aH S O 3 . L a plato j tie l trak tita j povas sen ti 

bone ankaŭ in fraruĝan lum on . L aŭ sugesto oni konstru is lum ĉelon  

natrian kun natria bisu lfito ansta taŭ su lfu ra vaporo . S pek tra res-  

pondo de la ĉelo tre sim ilas al tiu de ord inara kun su lfu ro kaj aero , 

kaj plie la reg iono sen tem a tre sim ilas al tiu de fo tografa plato  

trak tita de natria bisu lfito . T iu rezu lto m ontras al ni, ke in ter lum -  

elek tro kaj fo tografio estas tre in tim a, sekve in teresa , rila to .

N e estas kialo pensi, ke natria bisu lfito  estas la so la por lum ĉelo  

utila substanco , kiu estas utiligata en  kam po de fo tografio . D o, oni 

kovris sen tem an  katodon  de alkali-m etalo  per la alia j substanco j, kaj 

sukcesis m ultig i lum elek tran fluon . K vankam  la efiko estas tre ri- 

m ark inde m ulta , la kvan to  de la tink tu ro j estas tiom  m alm ulta , kiom  

oni uzas por fo tografaj plato j.

O ni devas m eti flankan tubon en likvan aeron , en kiu estas la  

tink tu ro . S e ne, okazus vaporiĝo per m alkom bin iĝo de la substanco  

pro la ago de pum pilo . K aj, por la kovrado de la substanco sur la  

katodon , oni varm igas la flankan tubon . D um e okazas kem ia m al-  

kom binado . S ed , m etil-, nitroksil-, am id-, brom in-, m etoksil-, kar-  

boksil-, kaj su lfon ik -g rupo j, kiu j havas ensorban zonon en videb la  

reg iono de spek tro estas iom  stab ila j. U nuafo je oni utilig is tink tu ron  

enhavan tan su lfom kan  rad ikon , ĉi tiu tink tu ro  kutim e ne estas uzata  

por fo tografio .

ĉi tiu tink tu ro estas m etata en flanka tubo en likva aero . O ni 

varm igas ĝin post la vestado (farado de katodo) per alkalom etala  

film o . U nue iom  da gaso lev iĝas, kaj en iras en  la ĉelon , sed ĝi estas  

en tira ta en la pum pilon kaj baldaŭ  m alaperas, ĉi tiu gaso , kredeb le , 

estas el nitrogeno , hidrogeno , seka oksigeno aŭ iaspeca hidrokar-  

bonkom binaĵo , ĉar ĝi ne reakcias al la alkalim etalo .

M alm ulta kvan to da gaso , kiu estas, tiam , en flanka tubo en  

likva aero faras la katodon  treege pli sen tem a.

ĉu  la pli-sen teb ligo  estas lim igata nur je kom binaĵo , kiu enhavas  

su lfu ron ? P or tion enketi oni konstru is ĉelon natrian kun vesto de  



bazo rozan ilina [O H C (C 6H 4N H 2)3J . ĉi tiu ne enhavas su lfu ron , sed  

la ĉelo  trak tita de ĝi m ontris banan  sen teb lecon  je tu ta lum o  videb la  

kaj je lum o in fraruĝa.

N u, en 1882 oni utilig is eosinon [C fiH 4 (C O C fiH l2O  N a)2O | la  

unuan fo jon por sen teb lig i fo tografajn plato jn je verdo kaj flavo , ĉi  

tiu donis bonan rezu lton , sed ne tre konten tigan  kom pare kun  alia j. 

L a spek tra distribua kurbo de la ĉelo natrio -eosina m ontras preskaŭ  

la sam on , kio estas scia ta ĉe fo tografio . N om e, nova m aksim um o  

aperas ĉe pli longa ondo .

O ni raportas, ke oni povis pli sen teb lig i fo tografajn plato jn per  

alizarin -b luo [C , 7H nN O )0S 2N a2J , kaj la plato j sen tis ruĝon ; kaj plie  

oni raportas, ke la plato j, kiu j estas trak tita j pli poste per am onio  

povas sen ti ĝis 1 . L a sam ajn substanco jn oni ap lik is al lum ĉelo j,

kaj aperis sim ila dezirita  rezu lto . L a sam ajn  rezu lto jn oni povas ak iri 

utiligan te dician inon (p recipe kun am onia su lfito ). A nkaŭ krip to -  

cian ino  kaj neocianm o.

K rip tocian ino donas pli bonan rezu lton ol dician ino ĉirkaŭ in - 

fraruĝo . K aj dician ino estas pli bona ol dan ino [C 29H 35N 21]. K rip- 

tocian ino tre m alm ult-kvan ta donas la plej bonan distribuan kurbon  

por natria ĉelo .

H attori-T ooru.

Rolo de Floro kaj Sekseco de vegetaloj(,)

de S -ro R. Combes

ĉiu el niaj sam tem pulo j, kiu , dum  sia juneco , ricev is eĉ ele-  

m entan bio log ian instruon , scias ke la eksteraj peco j de flo ro ŝirm as  

organo jn , kiu j ludas ĉefan ro lon pri fo rm ado de fruk to kaj grajno j, 

lli m em oras, laŭ plim alp li preciza m aniero , ke tiu j organo j produk t-  

as, iu j virseksajn elem ento jn , alia j virinseksajn elem ento jn ; ke tiu j 

du speco j de organo j povas trov iĝ i aŭ kunaj sur unu flo ro , aŭ  apar-  

tig ita j sur diversaj flo ro j. F ine ili ne ignoras, ke unuiĝo de unu vira  

elem ento kaj unu virina elem ento produk tas ovon , ke ovo evo luas  

al em briono , ke em briono , esenca parto de grajno , fariĝas nova  

plan to .

S ed oni ĝenerale m ulte m alp li bone konas, la grandegan tu ton

(I) Parolado de S-ro R. Combes, profesoro ĉe Sorbono, farita ĉe la radiotelefona 

stacio de la Supera Lernejo de Poŝtoj kaj Telegrafoj de Parizo.



de diversaj serĉado j, paciencaj observado j kaj sagacaj eksperim ent-  

oj, kiu jn dev is fan  m ultenom braj generacio j de natu risto j por ke niaj 

scio j pri tiu dem ando alvenu ĝis la nuna sta to . K iom da m al- 

facila ĵc j dev is esti venk ita j por ke defin itive estu pruv ita j tiu j kelkaj 

fak to j, kiu jn hodiaŭ ni opin ias tie l sim plaj ; kiom da m alrap idaj 

progreso j, plim alp li longaj halto j, ofte sekv ita j de re tro iro j, okazis  

de la m om ento  kiam , la unuan  fo jon , hom oj hav is in tu ic ion , ke flo ro  

ludas ro lon pri m ultob ligado de la speco .

M i kom ence konsideros nur periodon de la greka civ ilizado ĝis  

fino de la X V I-a jarcen to ; sed , ev iden te , estas necese, por taksi 

ĝuste ĝin , fo rgesi konojn , kiu jn ni hodiaŭ havas pri tiu grava de-  

m ando , kaj m eti nian sp iriton en sta to de tiu de sam tem pulo j de  

H om ero kaj H eziodo , proksim um e tiu de in fano , kiu m alkovras la  

natu rajn io jn .

E senca fak to , kiu eston te eb lig is konsta ti ekzistadon de du  

sekso j ĉe vegetalo j, estis konita de orig ino de kultu rado je plan to j. 

L a  unuaj hom oj, kiu j kom encis eksp luati dak tilarbon  kaj pistakarbon  

sciis apartig i du speco jn de plan to j, iu j produk tan taj fruk to jn , alia j 

nen iam  fruk todonaj kaj m alsim ilan ta} je la unuaj per struk tu ro de  

flo ro j, el kiu j eliras flavan polvon , kiun fo rpelas ven to . N u necesis  

serĉado j dum  pli ol du m il jaro j por ke hom oj sukcesu senerare  

klarig i tiun fak ton kutim e observ itan , m alkovri kaŭzo jn pro kiu j 

fruk todona dak tilarbo fruk todonas nur proksim e je dak tilo produk t-  

an ta polvon , koni ĉiu jn m istero jn de vegetala sekseco , kies plej 

frapan ta m anifestado estas tiu fenom eno .

Ideo ke reproduk tado de vegetalo j dependas je seksaj feno-  

m enoj jam  aperas dum  la granda jarcen to de la greka civ ilizacio , en  

doktrino j de Empedocle d’ Agrigente ; sed ĝi devos suferi m ultajn  

ek lipso jn , sekv ita jn de egalnom braj reapero j, an taŭ ol ĝi defin itive  

sin trudas. K iam  ĝi aperas, la unuan fo jon , en la an tikvaj teksto j 

alven in ta j ĝis ni, tiu ideo estas prav igata de nen iu konsiderinda  

argum ento . Ĝ i estas parto de araĉo de fabelo j kaj popularaj kredo j 

transm etita j de an taŭaj generacio j.

K vankam  oni povus trov i ĉe Empedocle, certa jn m ontro jn de  

eksistado je arto de observado en em bria sta to disig ita jn en sia j 

strangaj kosm ogoniaj revo j, aludo j al sekso de vegetalo j, kiu jn  

ankaŭ oni trovas en ili, ne estas iam aniere alligata j ; ili nur havas  

kiel devenon kredon , tiam  tre disvastiĝatan , pri granda analog io de  

organ izaĝo ĉe la vegetalo j kaj an im alo j. L a filozofo de Agrigente
konsideras fruk to jn kaj grajno jn kiel ovojn de vegetalo j : «  • • •



tiam aniere , li konsta tas, unuaj de ĉiu j grandaj arbo j, olivarbo j 

portas ovojn . » . A nim alo j havas seksajn organo jn , vegetalo j ankaŭ  

havas tia jn ; sed  Empedocle supozas ke vegetalo j kaj an im alo j esence  

m alsim ilas pro tiu fak to , ke ĉe la unuaj la du sekso j estas ĉiam  ku-  

nig ita j ĉe unu  ind iv iduo ; fine li kredas al la reenkarn iĝado  kaj trans-  

m igrado de an im oj, kaj pensas ke vegetalo j povas fariĝ i an im alo j, 

kaj tiam  la du sekso j apartiĝas.

L a plej granda reprezen tan to de la an tikva scienca penso , 

A risto te lo , ne kredas al la vegetala sekseco . L aŭ li la vegetalo j ne  

apartiĝas laŭ viro j kaj virino j ; ili m em  reproduk tiĝas, ne produk t-  

an te fekundan m aterion ; m ultob ligado ne estas seksa fenom eno ; 

ĝi estas parto de funkcio j de nutrado . T am en A risto te lo scias ke, 

in ter arbo j, iu j prezen tiĝas laŭ du fo rm oj, unu fruk todonas kaj alia  

ne fruk todonas ; li konsideras eĉ la duan  kiel necesan  al la  unua pro  

tio ke ĝi help is ĝin produk ti fruk to jn . N e aliran te ĝis ekzistado  

de sekseco , li do kredas al ne determ inata agado de neportan ta j 

fruk to jn ind iv iduo j sur tiu jn portan ta jn .

(Daŭrigota.)

VIVO DE NIA ASOCIO
Ĝ enerala kunsido en K oln de I.S .A .E .

Mardon lan de Aŭgusto 1933 — je la 9a matene.

ĉeestis: S -ro j Marcel Dupuis (P aris), Paul T arno u) (D ŭssel-  

dorf), R. Robertson (L ondon), C . Rousseau (B econ-P aris) .

N e povis ĉeesti bedaŭrinde, kaj petis senku lp igon pri la ne-  

ĉeesto , la jenaj m em bro j kiu j partopren is alian gravan kunsidon : 

S -ro j Isbrucl?er (den H aag), Behrendt (B erlin ), Schoofs (A ntvver-  

pen), P. Blaise (A ngl.), Canuto (T orino), R. B. Paulsen (N orv .).

ĉeestis kiel inv itito j : S -ino W achman (N ederl.), S -ro j Turi (N a-  

poli), Jung (S trasbourg), Duffaud (V erdun), Diener (S paier-P falz) , 

Rieck (den H aag), Inonye (T ok io ), Obroda (B ŭnde in W . G erm .).

S -ro  Paul Tamoto elek tata  kiel prezidan to  de la K unsido , dankas  

pro la honoro , kaj inv itas elek ti, laŭ la la artiko lo de la program o  

(B ult. N  -ro 31) la 5 m em bro jn de la K om itato  ansta taŭ  S -ro j Bujtoid, 
Inglada, Isbrucker, Oishi kaj Rousseau, ĉiu j reelek teb laj.

S -ro  Rousseau prezen tas tiuokaze la senku lp igon de S -ro P rezid -  

an to , P rof. Bujtoid, kiu ne povas ven i al la K ongreso , kaj de S -ro  



Rollet de 1’Isle, la m alnova sekretario de nia A socio , kiu jus estas  

elek tita kiel prezidan to  de la L ingva K om itato , kaj de ĝia A kadem io .

O ni salu tas per ap laŭdo j la sciigon de tiu fak to , kiu konsistigas  

grandan honoron per la tu ta S cienca A socio .

P er unuan im a voĉdono , la 5 m em bro j de la K om isiono supre  

nom itaj estas reelek tita j.

P ost legado de la eksiga le tero de S -ro P rof. Rene Mesny, oni 

akcep tas la proponon faritan de S -ro j Rollet de l’Isle kaj Rousseau, 
rila te al la elek to de nova ĝenerala sekretario . D o S -ro Marcel Du- 

fjuis, inĝen iero ĉe la F ranca K om panio de N ordaj fervo jo j, estas  

elek tita kiel ĝenerala sekretario de la I.S .A .E . L i dankas pro la  

honora farita , kaj certigas ke, kun la helpo de la kom itatano j, li 

faros sian eb lon por an taŭen ig i kaj progresig i la A socion .

S -ro C . Rousseau legas sian ĉiu jaran R aporton pri la financa  

sta to  de  la A socio (V id . B ult. N -ro  31), kaj donas klarigo jn necesajn ; 

post kio tiu R aporto estas aprob ita .

S -ro Inonye, el T okio , petas la perm eson diri kelkajn  vorto jn je  

la nom o  de  la Japanaj S ciencisto j, kiu j, m algraŭ  barak to  kontraŭ  m al-  

fe liĉaj cirkonstanco j ekonom iaj, restas tam en  tre fidela j al E speran to , 

kaj energ ie klopodas por disvastig i la lingvon .

S -ro  P. T arno u) petas klarigo jn pri la ro lo de la naciaj deleg ito j. 

S -ro Rousseau diras, ke, el la 20 deleg ito j, nur 6 vere plenum as kon-  

ten tige sian oficon , rila te al la propagando por la A socio , kaj al la  

riko ltado de la kotizo j de sia j sam landano j.

P ri la 4a artiko lo de la program o, S -ro P rezidan to bedaŭras, ke  

S -ro Hanauer ne ĉeestas por priparo li la tem on , kiun li anoncis, pri 

« L a ldeo de norm igo en la lingvo j n .

Diversaj propono j.

S -ro P rezidan to proponas, ke oni skribu le tero jn al S -ro j P rof. 

Bujivid kaj Rene Mesny, por esprim i la bedaŭron pri la neĉeesto de  

la unua, kaj la eksiĝo de la dua A sociano . (A kcep tite .)

S -ro M. Dupuis proponas, ke en la venon taj num ero j de la B ul- 

teno , oni donu tabelon de la prezo de la diversaj kotizo j, tu tp rete  

kalku litan en naciaj m onunuoj. (A kcep tite .)

S -ro Rollet de 1’Isle, kiu  nun  fariĝ is P rezidan to  de la A kadem io , 

le tere esprim is la deziron , ke iu alia sam ideano prenu la postenon  

de D irek to ro de la S ekcio de T eknikaj V ortaro j ; li tiucele proponas  

S -ron Gen. Bastien. S -ro P. T arto u) nom as duan kand idaton S -ron  

Eugen Wuster, kies sciencaj laboro j pri la tekn ika esperan ta term in-  

aro estas fam aj ; sed li ne scias, ĉu S -ro Wuster akcep tos la post-  



enon . T ial post in terkonsiliĝo estas voĉdon ita la jena rezo lucio : ke  

la posteno estu proponata al la akcep to de S -ro Gen. Bastien, kun  

la espero , ke li ne rifuzos. O kaze se li ne akcep tos, la l.S .A .E . 

skribos al S -ro E. Wuster.
E stas dua propono de S -ro Rollet de l’Isle rila ta al la ofic ia ligo  

de 7 ekn ikaj V orto j. P ost disku tado pri tiu tem o, la kunsido eld iras  

la jenan  deziresprim on  :

« L a K unsido de l.S .A .E . dum  la U niversala K ongreso de K dln , 

» deziras, ke la K om itato de l.S .A .E . sendu al la A kadem io la sek-  

» van tan  peton :

» L a l.S .A .E . konsideran te ke, en la listo de vorto j propon ita j 

r de la A kadem io al L .K . por ofic ia ligo , trov iĝas pli kaj pli granda  

» nom bro da vorto j apartenan taj al la S cienco j puraj kaj ap likata j 

» (tekn iko j) ;

» K onsideran te ke ne ĉiu j L .K .-ano j estas kom peten taj por de-  

» cid i ĉu tiu j vorto j estas taŭgaj, kaj ke sekve povas okazi, ke estu  

n ofic ia lig itaj vorto j, kiu j tre m alhelpus, ke kom peten taj fak isto j sta-  

» rigu senm ankan vortaron  de  sia fako , kiam  E speran to  estos ofic ia le  

» «akcep tita kiel scienca lingvo ;

» esprim as la deziron :

» l-e) ke kiel eb le plej m algranda nom bro da tekn ikaj vorto j 

» estu en la eston teco propon ita j por ofic ia ligo ;

» 2-e) ke la A kadem io petu la opin ion de l.S .A .E . pri tiu j tek -  

» nikaj vorto j an taŭ  ol propon i ilin al L .K . por ofic ia ligo . ))

P oste S -ro Marcel Dupuis dem andas, ĉu oni ne povus publik ig i 

en nia B ulteno la resum ojn de la laboro j de la diversnacia j A kade-  

m ioj de S cienco j, faran te pri tio alvokon al la kunlaborado de la  

naciaj D eleg ito j. —  E stas decid ite , ke la ĝenerala sekretario skribos  

al ĉiu el tiu j lasta j por ricev i ilian aliĝon aŭ sugesto jn , tiam aniere  

ke, en la venon ta ĝenerala kunsido de la A socio dum  la S toko lm a  

K ongreso de 1934 , oni povu alp ren i decidon pri tiu grava punkto .

L a K unsido fin iĝ is je IO  h . 30 , post danko j al S -ro Paul T arno u) 
ĝia P rezidan to . L a pro toko listo ,

C . Rousseau.

Novaj anoj aliĝintaj de la l-a de Junio ĝis la l-a de Septembro 1933.
N orvegu jo :

Stop-Boivitz (C .) A jetem yrsvn . 11 , O slo .

Brochmann Sletterod (O .) inĝen iero , T ro llev ingen 5 , U llevo ld H a-  

veby , O slo .



SCIIGOJ

K om itato por kunord igo de sciencaj term inaro j estis kun  

vokata de la In ternacia Institu to de In te lek ta K ooperado de la L igo  

de N acio j por stud i eb lecon kunord ig i kelkajn term ino jn sam tem pe  

uzita jn en la F izikaj kaj K em iaj S cienco j.

liu  kom itato kuniĝ is ĉe M adrido en M ajo 1933 sub prezido de  

P rofesoro  Cabrera.

ĉe tiu kunside ĉeestis tri deleg ito j de « In ternacia U niono de  

F iziko pura kaj ap likata » , ankaŭ m em bro j de la K om isiono de N o-  

m enklatu ro kreita de tiu U niono : S -ro j Cabrera (M adrido), Lange- 

vin kaj Cotton (P arizo). « ln ternacia U niono  de K em io » estis repre-  

zen tata de kvar deleg ito j : P rofesoro j Lou)ry (C am bridge), Cohen 

(U trech t), Bruni (M ilano), Marie (P arizo). S -ro j Bonnet, direk to ro  

kaj Establier, sekretario de lnstitu to de In te lek ta K ooperado ankaŭ  

ĉeestis .

P lej granda parto de kunsido j estis okupata de disku tado de la  

raporto j prezen tita j de S -ro j Marie kaj Langevin.
E n tiu j raporto j estis cita ta j m ultaj kazo j ĉe kiu j la scienca ter-  

m inaro estis tu te nepreciza . S am aj vorto j estas uzita j ekzem ple , laŭ  

m alsam aj senco j, de fiz ik isto j kaj kem iisto j, kaj la kom isiono stud is  

la rim edo jn uzendajn por ev iti tiu jn rim ark indajn m alsim ila ĵo jn .

L a K om isiono esprim is la deziro jn : Ie) Ke unu komisiono de 

terminaro aŭ nomenklaturo estu starigata apud ĉiu internacia Uniono 

T iu j kom isiono j opin ius pri alp reno de neo log ism oj ; ili starigus la  

regu lo jn obeendajn por kreado de novaj vorto j kaj kontro lus obeon  

de tiu j regu lo j. —  2e) Ke estonte aŭtoroj de Sciencaj Memuaroj aŭ 

artikoloj ev itu uzi laŭ m alsam aj senco j najbarajn vorto jn , kiu j povus  

kaŭzi m iskom preno jn . —  3a) K e la eldonistoj de Sciencaj publiki- 

gaĵoj klopodu  por ke aŭ to ro j obeu  tiu jn  peto jn  en  sia j verko j.

L a lasta kunsido estis okupata de R aporto de S -ro Nicolau pri 

uzo de la la tina lingvo kiel in ternacia scienca lingvo . N ur S -ro Bruni 
sub ten is tiun proponon .

P rof. Cotton, kiu jam dum  an taŭa kunsido de la kom isiono , 

prezen tis dem andon pri E speran to , paro lis pri tiu tem o. L i rim ar-  

kig is ke la la tina lingvo , kvankam  tre in teresa por litera tu ra kultu ro , 

ŝajne havas nen iun ŝancon fariĝ i scienca lingvo ; ĝi estas tro m al-  

facila kaj ne sufiĉe universa ; ĝia alp reno tro favorigus Ia lando j, 

kies lingvo devenas de la la tina



E speran to ne prezen tas tiu jn m albono jn ; ĝia gram atiko estas  

treege sim pla kaj la vorto j estas fo rm ataj laŭ sim plaj regu lo j uzan te  

rad iko jn devenan tajn de la la tina kaj ĉiu j vivan taj lingvo j. A liparte  

ĝi estas disvastiĝ ita en ĉiu jn rondo jn kaj ĉiu jn lando jn . F ine tre  

grava klopodo  jam  estis fara ta por fiksi la bazo jn de la scienca ter- 

m inaro en E speran to . L i prezen tas kaj oferdonas al lnstitu to de  

In te lek ta K ooperado kolek ton de la F undam entaj S ciencaj term in-  

aro j starig itan de In ternacia S cienca A socio E speran tista .

S ubtenan te E speran ton , P rof. Cotton, konscias defend i tre  

gravan progreson ; li pensas  ke  estas  tre grave kuraĝ ig i tiun  m ovadon  

por helpa lingvo , kaj ke la L igo de N acio j kaj Institu to de In te lek ta  

K ooperado  devus in teresiĝ i pri tiu  tem o. L i m em origas, ke ĉe la lasta  

kongreso de E lek tro , kie tiu dem ando estis m ontrata , ĝi estis rigar-  

data sim patie , kaj li ind ikas ke de Januaro 1933 , la « S ocieto de  

E lek tristo j » publik igas en  franca lingvo  kaj en  E speran to  la  resum ojn  

de la kom unikaĵo j farita j ĉe tiu S ocieto , kaj kiu aperas en ĝia  

B ulteno .

T iu propono estis tre varm e sub tenata de S -ro j Langevin kaj 

Marie.
L a dem ando estos de nove studata en posta kunsido de la  

K om itato . D e nun tiu ĉi decid is, ke se la konstan ta kom isiono , kies  

kreadon ĝi petas, starigas in terkonsen ton pri la sciencaj term ino j, Ia  

difino j de la alp ren ita j vorto j estos kom unikata j al la « In ternacia  

S cienca A socio  E speran tista . »

S -ro P. Kallenstein (G era . R . E lsterstr., I, G erm anujo) deziras  

in ternacie organ izi la ark itek to jn , belartisto jn , m etiartisto jn kaj 

konstru inĝen iero jn por krei fakan vortaron , gazeton , k .t.p . T iu j, 

kiu j in teresiĝas pri tio , anoncu sin al li.

R esum o de la m em uaro prezen tita al la In ternacia K on-  

greso de E lek tro (P arizo 1932), de D-ro Inĝ. Eugen Wŭster, 
publik ig ita en la 111-a V olum o de la pro toko lo j de tiu K ongreso .

P rem iso j necesaj por determ in i nocio jn konsistas fiksi nom ojn  

kaj signo jn reprezen tan tajn  tiu jn nocio jn . E n F iziko , la fundam entaj 

nocio j estas tiu j de unuoj kaj grando j. D etala ekzam eno de la ter-  

m inaro de la elek tra scienco do devas kom enci pertiu de la elek tra j 

glando j, kondiĉe ke la universala aspek to de la prob lem o ne estu  

fo rgesita .

D eterm inado de nocio j devas esti unifo rm a ; alid irite ĝi devas  



konsistig i normigon. Ĉ e la diversaj lando j, naciaj lingvo j hav igas ter- 

m inojn kaj signo jn taŭgajn por nacia norm igado , kaj, de 1906 , la  

naciaj kom itato j de la elek tro tekn ika kom isiono laboras por realig i 

in ternacian norm igadon ; sed ĝi estas treege m alfacila pro diverseco  

de la lingvo j ; ne nur tiu diverseco m aleb ligas fiksadon de unifo rm aj 

term ino j por la 40 .000 elek tra j nocio j, sed plie ĝi m aloportun igas la  

in ternacia jn signo jn .

P or in ternacie norm ig i term ino jn , estas tri m etodo j : K unigo de  

esprim oj, uzo de frem daj vorto j, uzo de helpa lingvo . K unigo estas  

kom paro de naciaj term ino j de sam a sign ifo . [(A ) Concile = (G )  

Kerze = (F ) Bougie]. T ia estas la nuna m etodo de la ln ternacia  

E lek tro teknika kom isiono  ; ĝi estas m alm ulte ŝpariga kaj preciza . 

F rem daj vorto j, ekzem ple shunt, impedance ne estas akcep tata j en  

tre granda nom bro da lando j por la naciaj norm igado j ; la frem daj 

esprim oj kutim aj, farita j senm etodo , estas aliparte tre m aloportunaj.

R estas eb leco de sendependa helpa lingvo ; ĝiaj elem ento j vi- 

van taj hav igus per sistem aj aranĝo j bonegajn term ino jn por in ter- 

nacia norm igo . N uraj kand idata j lingvo j al tiu j funkcio j estas ang la  

kaj esperan ta lingvo j. E lek ti la ang lan lingvon estus m aljusta kaj 

m alm ulte ŝpariga .

E m inen taj elek tristo j kiel Maurice Leblanc en F rancu jo , Klin- 

genberg en G erm anujo kaj Arabauoa en Japanu jo  jam  pled is pri E s-  

peran to kaj detala ekzam eno de la aŭ to ro m ontris, ke E speran to  

konten tigas ĉiu jn esprim itajn kondiĉo jn . N ecesus ke la In ternacia  

elek tro tekn ika kom isiono norm igu esperan tajn term ino jn , ne lasan te  

tiun taskon plenan je respondaĵo j al m alp li kom peten taj persono j.

T iu m em uaro estis disku tata en la K vara kunsido de la  

K ongreso  ; jen resum o de la esprim ita j opin io j.

S -ro Cotton, je la nom o de S -ro Mesny altiras aten ton de la  

K ongresano j pri la granda utileco de E speran to por senfadena te le-  

fon io kaj specia le por m ontrado  de la frem daj posteno j.

L i aldonas ke la kom unikado de S -ro IT ŭsfer tu te taŭgas por  

in ternacia K ongreso . O ni devas kuraĝe konfesi, ke, en  tia j kunsido j, 

oni tre m alfacile in terkom pren iĝas, kaj oni konsta tis kelkafo je ke  

eraro j pri sign ifo de vorto j, kreis dum  longaj jaro j bedaŭrindajn  m is- 

kom preno jn .

A nkaŭ  li tu te  konsen tas kun  S -ro Wuster pri la  alp renenda  so lvo . 

L i stud is E speran ton kaj ofte uzis ĝin .

S -ro Marie m ontras m alfaĉila ĵo jn renkon tita jn en redak to de



- 14 —

tabelo j de konstan to j en pluraj lingvo j. P ro  tio tiu j tabelo j ne povis  

esti disvastigata j alilanden kaj tam en tio estas dezirinda ; li tu te  

konsen tas kun S -ro j Cotton kaj Mesny pri E speran to . L i baldaŭ  pu-  

blik igos en tiu lingvo tabelon de konstan to j uzita j en T .S .F .

G erm ana kongresano  diras, ke, en  freŝdata kunsido en  G erm an-  

ujo , tiu  dem ando  estis vig le disku tata , sed  nen iu  decido  estis alp renata  

pro disvastiĝo de la ang la lingvo ; persone li opin ias ke E speran to  

estas preferinda pro facileco de pronuncado . L i opin ias ankaŭ  ke la  

K ongreso devus propon i E speran ton kiel in ternacian lingvon ; ĝi pro  

tio havos tie l grandan m eriton kiel la kongreso de 1881 , kiu enkon-  

dukis sistem on de unuoj.

S -ro Consigny dem andas ĉu E speran to ne hav igos sam ajn m al-  

facila ĵo jn , kiu jn oni renkon tis en uzo de la la tina lingvo , kiu ĝis la  

18-a jarcen to , estis uzita en  in ternacia j in terrilato j de la kleraj hom oj, 

kaj kiun oni dev is fo rlasi pro m alsim ila pronuncado .

S -ro Cotton diras, ke tio ne estas tim inda pro facileco de pro-  

nuncado  de E speran to  por ĉiu j hom oj.

S -ro Kennelly opin ias ke la dem ando pri E speran to estas tre  

grava. S am a graveco kiel tiu de la unuoj en 1881 , kiu kaŭzis la pro-  

greso jn de elek tro . L i proponas ke oni eksperim entu dum  dudeko  

da  jaro j kaj ke oni decidu  poste . P ri la  elek to ta lingvo  du  so lvo j estas  

eb laj : la unua konsistas alp ren i unu el la jam  ekzistan ta j lingvo j ; la  

dua fo rm i artefaritan lingvon kiel E speran ton . T am en li tim as ke  

post kelkaj jaro j estus m alsim ila E speran to en ĉiu lando .

S -ro Ajsberg ne tion  tim as ĉar E speran to  estos uzita in ter divers-  

naciaj persono j kaj en alilandaj verko j. A liparte ĝi ekzistas jam  de  

1887 .

S -ro Lombardi, prezidan to , sciigas pri laboro de la in ternacia  

elek tro tekn ika kom isiono pri N om enklatu ro , kiun oni esperas starig i 

post du aŭ tri jaro j. L i aldonas ke ne estas eb la ke la K ongreso al-  

prenu ofic ia lan rezo lucion , ĉar la dem ando ne estas an taŭv id ita en  

la tagordo , sed h prom esas prezen ti, ĉe la unua kunsido de la  

K om itato pri vortaro de la C . E . T ., proponon  enkonduki, flanke de  

la ang laj kaj francaj difino j, esperan tajn term ino jn , kiel oni jam  

pensis tion fari pri kelkaj tre uzita j lingvo j, ekzem ple germ ana, his- 

pana kaj ita la lingvo j. L i opin ias ke tio povus plirap id ig i la m ovadon  

pri la lingvo , kiun li kaj alia j partiano j dezirus enkonduki kiel in ter-  

nacian lingvon . (1 )

(1) La komunikaĵo de D-ro WUster, aŭ tre detala raporto pri ĝi, estas tradukitaj en 

japanan lingvon kaj publikigitaj en japanaj gazetoj.



Sekcio de Teknikaj vortaroj
S -ro Takagi-Teiiĉi (T ok io ) in tencas fari E speran tan  T erm in-  

aron pri E lek tro tekn iko  ; li kom unik is al ni kom encon de tiu

verko (le tero j A , B , C ), kiu en tenas ĉirkaŭ 5 vorto jn en ang la ,

esperan ta kaj japana lingvo j.
n*

* *

S -ro  Kreuz kolek tig is la vorto jn  el scienco  kaj tekn iko , ĝene-  

ra le nekonatajn , kiu jn  S -ro Scherer uzis en la rakon to de sia vojaĝo , 

kun konform a kom entaro . E n specia la listo estas m enciita j ĉiu j es-  

peran tig itaj urb-nom oj kun kontraŭflanka orig inala (o fic ia la) 

fo rm o.
*

* *

S -ro Blaise propon is kelkajn  rad iko jn pri S koltism o.
*

* *

S -ro P. Hallensleben (G era —  R . E lsterstr. I I G erm anujo) de  

an taŭ kelka tem po laboras pri nova faka vortaro de ark itek tu ro , 

arto kaj m etio (tekn iko), kaj dezirus sciiĝ i pri eb laj kunlabor-  

an to j.
*

* *

E n  Brazila Esperantisto (jan .-aprilo ’33) aperis listo de 24 vorto j 

pri la fu tebala ludo .
¥

* *

S -ro Carl Stop Boivitz sciigas ke li decid is kom enci Z oolog ian  

term inaron kaj petas ke eb laj kunlaboran to j konigu al li sian  

nom on. (A dreso : Gjelemyrsvn 11, Oslo, N orvegu jo ) .

R aporto  de la direk to ro  de la S ekcio de T eknikaj V ortaro j 

al P rezidan to de A kadem io .

Marto 1933. 
A ltestim ata P rezidan to ,

M i havas la honoron prezen ti al vi R aporton pri la laboro de  

fak isto j por la T eknikaj V ortaro j, depost m ia lasta R aporto (M arto  

1932).

E n  la 4-a num ero  de « L ingva K ritiko » estas publik ig ita A lp(in )-  

ism a term inaro , de S -ro H. Sirfe (Jugoslavu jo ) .

M edicina tekn ika vortaro  aperis ; ĝi ne estas kopio  de la provo  



aperin ta en « ln ternacia M edicina R evuo » ; gi estas tu te nova el- 

dono verk ita de D-ro Briquet (F rancu jo ).

S -ro Balkanyi (H ungaru jo ) kom pilis esperan tan parton de V ort-  

aro  por S kolto j en  4 naciaj lingvo j kaj E speran to .

L a traduko de la kvina volum o de la S eslingva vortaro de Schlo- 

manrt, F ervo ja F ako kom pletiĝ is dank  al S -ro Rosher (U sono).

S -ro Paul Neergaard (D anu jo ) publik ig is gravan verkon pri 

F rem dvorto j en E speran to (la 15-a regu lo en  teo rio kaj prak tiko) 

en kiu li studas : natu ron kaj fondon de la frem vorto j ; starigon de  

principo j ap likeb laj je elek to de E -form oj de frem dvorto j ; analiz-  

adon de frem dvorto j laŭ la starig ita j principo j.

S -ro  Karlo Gerber (G erm anujo) kom encis A belku ltu ran  term in-  

aron .

S -ro  Lorenco Korinna (A nglu jo ) verk is L anindustrian  vortaron ; 

ĝi en tenas traduko jn en 4 naciajn lingvo jn de esperan taj term ino j, 

kaj ang la-esperan tan vortareton .

S -ro Hohlov (U .R .S .S .) traduk is el rusa lingvo verkon de Inĝ-ro 

A. A. Suĥanov pri la U nua S oveta B lum ingo ; ĉe la fino estas  

tabelo de tekn ikaj vorto j uzita j kun traduko j en 5 naciajn lingvo jn ; 

in ter ili estas dudekunu novaj rad iko j.

E n Bulteno de Esperantista Unio (Moskvo, U.R.S.S.) kom encis  

publik igado  de S portterm inaro  rila ta  al K orpku ltu ra  konkuro  ; 

ĝi en tenas kom andojn kaj prisk ribadon de la ĉefaj ludo j, ekz. : 

P iedp ilko (F u tbalo ).

E n  Luma Oriento (Japanu jo ) aperas B udhism a T erm inaro .

R O L L E T  D E  L ’1S L E , 

Akademiano.


